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Fredag den 31. januar 2014, 06:17

Aftenskolen 3K zoomer over tre lørdage i marts ind på en af
danmarkshistoriens mest mystiske mordgåder.
»Mordsagen, der ikke vil dø« - bedre kendt som Højbjerg-mordet, skal på aftenskole.
Det sker i Aftenskolen 3K’s regi, der over tre lørdage i marts byder på et omfattende program
Kurset finder sted på Rosenvangskolen i Højbjerg - med forfatteren Jørgen Skovsted som
kursusleder.
Han har i årevis været optaget af det uopklarede mord, der fandt sted i 1967.
På kurset vil man blandt andet få en detaljeret gennemgang af politiets efterforskning, ligesom de
forskellige motiver til mordet vil blive kortlagt.
Læs også: Ny bog om Højbjerg-mordet

Mød et vidne fra morddagen
Desuden vil forskellige personer på skift deltage; personer, der på hver sin måde har haft berøring
med sagen.
Det drejer sig om en tidligere medarbejder ved Rejseholdet, et vidne fra selve morddagen samt en
privat efterforsker.
I oplægget til kurset hedder det blandt andet:
»Sammen vi vi kombinere de nyeste oplysninger og spor, i et forsøg på af finde den sammenhæng,
der hidtil er blevet skjult.«
»Ud over, at vi gør et konkret forsøg på at lægge puslespillets brikker på nye måder, giver kurset
også en generel, realistisk indføring i kriminalistiske arbejdsmetoder.«

Tre skud på klos hold
Mordet på den 43-årige Marie Lock-Hansen skete 10. november 1967 ved højlys dag.
I sin mondæne villa på Hestehavevej sad hun og drak formiddagskaffe med sin husassistent, da det
ringede på døren.
Marie Lock-Hansen lukkede selv op. Husassistenten hørte dem udveksle et par bemærkninger.
Lock-Hansen bød derefter manden ind på kontoret.
Her blev hun skudt på klos hold med tre dødbringende pistolskud.
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Morderen forlod huset, efter at have såret hushjælpen med skud.

Flere bøger om sagen
Kursusleder Jørgen Skovsted har som nævnt været optaget af sagen gennem en årrække.
I 2006 udgav han, sammen med Lars Rørbæk, bogen »Den Usandsynlige Morder« Tre år senere
udgav han på egen hånd »Den Sandsynlige Morder - Højbjerg-mordet, der ikke måtte opklares«.
»Skyggen Af Sandheden« er titlen på en tredje bog, der udkom sidste år. Dén stod journalisten og
forfatteren Allan Vendeldorf bag. Hans iøvrigt anden bog om sagen.
Løs mere om Aftenskolen 3K:www.3kaarhus.dk
Læs også: Flere aftenskoler bliver husvilde
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